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OBČINA ROGATEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Občinski svet                                                                                                            

      

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  
2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 5. februarja 2019, ob 

17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 
 
 
Prisotni: 
 

 člani občinskega sveta:  
Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Izidor Kitak, Slavko Pavlovič, Viljem 
Prevolšek,  Mojca Šmit, Andrej Turk, Brigita Vodušek, Suzana Zalezina, Marija Završki Fric 

 

 predstavniki občinske uprave Rogatec: 
Martin Mikolič, župan Občine Rogatec 
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave Občine Rogatec 
Katja Mlaker, višja svetovalka I 
Agata Tepeš, višja svetovalka I 
Lavra Gregorčič, višja svetovalka II  
 

 ostali prisotni: 
Vlado Pušaver, predsednik Sveta KS Donačka Gora 
Andreja Kos, predstavnica medijev javnega obveščanja 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da 
so prisotni vsi člani občinskega sveta, ter da je občinski svet sklepčen.  
Nato je dal v obravnavo predlog dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 
ter odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.   
 
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na 
glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   

 
DNEVNI RED 
 
1. Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 13. in 18.12.2018  
2. Poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 

13. in 18.12.2018  
3. Predlog sklepa za potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine 

Rogatec  
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019, 1. obravnava  
5. Predlogi sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Občine 

Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec  
6. Predlog sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa Občinskega sveta 

Občine Rogatec – Odbora za mlade za mandatno obdobje 2018-2022 
7. Predlog sklepa o imenovanju člana skupščine javnega podjetja OKP Rogaška 

Slatina, d.o.o.  
8. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Knjižnice Rogaška Slatina  
9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih 

skupnosti CSD Celje  
10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2018  
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11. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec 
za šolsko leto 2018/2019  

12. Pobude in vprašanja 
13. Razno  
 
 

1. ZAPISNIK 1. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Z DNE 13. IN 
18.12.2018  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine 

Rogatec, z dne 13. in 18.12.2018, ter odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov 
sveta. 
 
G. Mikolič je dal predlog zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
13. in 18.12.2018, na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Sprejme se zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 13. in 
18.12.2018. 

 
 

2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 1. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ROGATEC Z DNE 13. IN 18.12.2018  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 13. in 18.12.2018. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Fredi Ferčec, ki je dejal, da še ni prejel 
odgovora na vprašanje, ali je bila 1. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec 
prekinjena nezakonito, ki ga je postavil na nadaljevanju 1. redne seje, dne 18.12.2018. Prosil 
je, če lahko odgovor prejme do naslednje seje.   
 
G. Mikolič je dal predlog poročila o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 13. in 18.12.2018, na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji 

SKLEP 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec z dne 13. in 18.12.2018. 

 
 

3. PREDLOG SKLEPA ZA POTRDITEV MANDATA NADOMESTNI ČLANICI 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC  

 

G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki je povedal, da so člani komisije na svoji seji 1. redni seji, dne 
21.1.2019, obravnavali gradivo za potrditev mandata članstva Občinskega sveta Občine 
Rogatec za nadomestno članico. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
predlaga občinskemu svetu, da potrdi mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine 
Rogatec, Ireni Kitak, roj. 9.7.1968, stan. Celjska cesta 42, Rogatec.   
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G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.   
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se potrdi mandat nadomestni članici 
Občinskega sveta Občine Rogatec, Ireni Kitak, roj. 9.7.1968, stan. Celjska cesta 42, 
Rogatec. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
 
Potrdi se mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine Rogatec, Ireni Kitak, 
roj. 9.7.1968, Celjska cesta 42, Rogatec. 
 
 

4. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019, 1. 
OBRAVNAVA  

 
G. Mikolič je uvodoma pojasnil, da je bila Občina Rogatec v preteklih letih ena izmed tistih 
slovenskih občin, ki so sprejemale dvoletni proračun, kar je po njegovem mnenju dobro 
predvsem glede investicij, ki se ne končajo v enem letu, pa tudi glede evropskih sredstev. 
Glede na to, da se je v preteklem letu mandat končal in so bile volitve dokaj pozno, proračun 
pa začnemo vedno  pripravljati po izvedenih volitvah, smo z namenom, da bi bil proračun čim 
prej sprejet, kar bi proračunskim porabnikom omogočilo normalno delovanje, pripravili 
proračun le za leto 2019. Omenil je težave, s katerimi se občine srečujemo zaradi glavarine, 
katere višina bistveno zaostaja napram vseh nalog, ki jih moramo občine zakonsko izvajati, 
skratka, denarja za investicije je bore malo. G. Mikolič je povedal, da smo, kljub temu, v 
letošnjem letu za investicijska vlaganja namenili okrog 700.000 evrov, ter v nadaljevanju 
navedel tista najpomembnejša. Tako kot v preteklih letih bomo tudi letos določena finančna 
sredstva namenili za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, glede prioritet in terminskega 
plana del pa se usklajujemo s krajevnimi skupnostmi. Z letošnjim letom odpiramo nov 
projekt, t. j. izgradnjo kolesarskih stez v občini Rogatec in sicer na relaciji Brezovec – 
Rogatec – trško jedro in do konca območja stanovanjske cone S5. Ta projekt, ki ga 
pripravljamo skupaj z občinami Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah ter Šentjur, je vključen v 
dogovor za razvoj regij in bo v večjem delu financiran z evropskimi sredstvi. Izdelava 
projektne dokumentacije zajema tudi nadaljevanje del do meje z Občino Majšperk na eni, ter 
traso Rogatec – mejni prehod Dobovec, na drugi strani. Ta del bi predstavljal t. i. 2. fazo 
izgradnje. Večji del povratnih sredstev 23. člena ZFO namenjamo izgradnji parkirišč pod 
pokopališčem v Rogatcu ter ureditvi Slomškove ulice in sicer na delu, kjer po projektu 
ureditve trškega jedra ostane cesta v asfaltni izvedbi (od kaplanije do pokopališča). V plan 
smo vključili tudi projekt gasilskega doma Rogatec, saj bo, kot vemo, PGD Rogatec leta 
2021 obeležilo 150-letnico svojega delovanja. V kakšni obliki se bo projekt izvajal v 
prihodnje, bo z gasilci potrebno še doreči. S projektom zaščite preostankov Gornjega gradu 
Rogatec smo se prijavili na razpis Ministrstva za kulturo in g. Mikolič je izrazil upanje, da 
bomo pri tem uspešni, saj želimo planirane aktivnosti v letošnjem letu tudi izvesti. V proračun 
je vključena izdelava projektne dokumentacije za sanacijo plazu Gobec, Donačka Gora. G. 
Mikolič je pojasnil, da se je v preteklem obdobju, predvsem pa v lanskem letu, pričela na 
pobočju nad domačijo Kitak premikati ogromna masa zemljine v širini 100 m, zaradi česar 
obstaja grožnja zdrsa zemljine po pobočju navzdol proti stanovanjskemu in gospodarskemu 
objektu. Sanacija plazu je vključena v državni program odprave posledic naravnih nesreč.  
Na Fundacijo za šport smo se za sofinanciranje prijavili s projektom ureditve obstoječega 
malonogometnega igrišča v Dobovcu. Eden najpomembnejših projektov v prihodnjem 
obdobju je izgradnja obvozne ceste mimo trškega jedra. V letošnji proračun smo vključili 
pričetek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki ga mora izdelati občina in 
je osnova za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelava slednje ter izvedba del pa je v 
pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. Projekt usklajujemo z Direkcijo RS za infrastrukturo, 
ki je, glede na vse večje prometne težave, ki jih imamo v poletnih mesecih zaradi turistov, k 
projektu resno pristopila. G. Mikolič je poudaril tudi pomen ostalih del, ki se trenutno izvajajo 
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na državni cesti od Rogatca do mejnega prehoda Dobovec, to so: sanacija ceste od Rogatca 
do odcepa Žahenberške ceste, rekonstrukcija ceste v Dobovcu (izgradnja pločnika, javne 
razsvetljave in avtobusne postaje v skupni vrednosti 2,3 mio evrov, ter nadaljnje aktivnosti 
urejanja ceste na preostalem delu v Dobovcu, za katere se še dogovarjamo) ter sanacija in 
širitev ceste Žetale - Rogatec. V nadaljevanju je g. Mikolič povedal, da se finančna sredstva 
iz najemnin in amortizacije vodooskrbe v letošnjem letu namenjajo predvsem za urejanje in 
preureditev vodovodnih zajetij. Pri tem je tudi poudaril, da smo ena redkih občin v Sloveniji, v 
katerih so gospodinjstva priključena na javno vodovodno omrežje, tista, ki pa še vedno 
uporabljajo lastne vodne vire, pa imajo na javno omrežje možnost priključitve. Glede 
odpadnih voda je omenil nadaljevanje izgradnje kanalizacije na Ptujski cesti ter v 
Lerchingerjevi ulici. Ob  koncu se je g. Mikolič dotaknil tudi izgradnje novega vrtca v Rogatcu 
in ureditve kuhinje, ob čemer je poudaril, da si prav gotovo vsi želimo, da se v tem mandatu 
oboje realizira. Hkrati pa je poudaril, da pričakuje, da bo Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo 
in šport za tovrstne projekte končno namenilo določene finančne vire, za kar si bo tudi sam 
prizadeval, v zvezi s tem pa ima tudi že dogovorjen termin sestanka z ministrom.         
 

G. Mikolič je odprl razpravo.  
 

Ga. Brigita Vodušek je v nadaljevanju podala nekaj predlogov, med katerimi jih je bilo nekaj, 
kot je povedala, izraženih s strani naših občanov. Predlagala je, da bi občina na svoji spletni 
strani oglaševala prostore, ki so za oddajo v najem, kot tudi objekte, ki so za prodajo. Menila 
je, da občina ne potrebuje zunanjega izvajalca, ki je pooblaščen za varstvo osebnih 
podatkov, saj je lahko za to pooblaščena pravnica, zaposlena na občini, enako pa se lahko 
uredi tudi za oba javna zavoda v občini. Po njenem mnenju je znesek za osem zaposlenih, ki 
bi naj dela izvajali preko javnih del, kljub subvenciji države, previsok, s tem, da se, razen 
dveh, ki sta zaposlena za urejanje in vzdrževanje javnih površin, po njenem mnenju ostala 
delovna mesta, zagotovljena preko javnih del, pokrivajo z delovnimi mesti, že sistemiziranimi 
preko občine in zavoda. Predlagala je, da se pripravil natančnejši plan vzdrževanja cest po 
posameznih krajevnih skupnostih, tudi večleten, glede na to, da so ceste v dokaj slabem 
stanju. Izrazila je tudi pripombe glede izvajalcev, ki včasih del ne izvedejo kvalitetno, in 
predlagala, naj bodo pri prevzemu del prisotni tudi predsedniki svetov krajevnih skupnosti. 
Predlagala je, da se obnovijo avtobusna postajališča in opremijo s cvetličnimi koriti, ter da se 
v krožišče namestijo skulpture domačih umetnikov. Predlagala je, da se v Žahenbercu in Sv. 
Juriju pri avtobusni postaji uredi prehod za pešce, predlagala pa je tudi izgradnjo električne 
avto polnilnice. Podala je predlog za oprostitev plačila komunalnega prispevka za mlade 
družine, kot enega izmed načinov za pomoč mladim pri reševanju stanovanjske 
problematike. Zanimalo jo je, zakaj so se ukinile vse aktivnosti glede izgradnje skoraj nič-
energetskega vrtca v Rogatcu, saj naj bi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v 
letošnjem letu objavilo razpis za financiranje tovrstnih projektov. V nadaljevanju je podala 
tudi predlog za ponovno uvedbo ocenjevanja najlepše urejene hiše in okolice ter predlog za 
sprejem načrta aktivnosti za oživitev trškega jedra. Ga. Vodušek je zaključila s predlogom 
ene od občank ne le o zaščiti in prenovi ostankov Gornjega gradu Rogatec, ampak da bi 
občina raziskala možnosti za pripravo projekta, da bi grad na novo zgradili v enaki obliki in z 
enakimi naravnimi materiali, cilj katerega pa ne bi bil le izgradnja gradu, ampak da bi bilo 
možno v času gradnje podrobno opazovati vsako fazo gradnje. Tako bi bil grad fenomen v 
EU in odlična turistična atrakcija, ki jo Rogatec vsekakor potrebuje. Ga. Vodušek je 
predlagala tudi, da se na seje občinskega sveta vabi tudi predsednike svetov krajevnih 
skupnosti. 
 
Ga. Suzana Zalezina je podala nekaj predlogov glede povečanja prometne varnosti in 
ureditve Rogatca. Menila je, da križišče pri Završkih in pločnik proti trgu nista dovolj 
osvetljena, zanimalo pa jo je tudi, kako daleč je z ureditvijo prehodov za pešce pri Floor 
caffeju ter pri odcepu za Hofmanovo ulico. Dejala je, da je pri izvozu s Steklarske ulice na 
Celjsko cesto zaradi visoke žive meje onemogočen pogled na desno stran, kar je nevarno. 
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Podala je pobudo za postavitev oglasne deske pri trgovini Jager ter da se ob novoletni 
okrasitvi ob vstopu v trg preko ceste ponovno namesti zmaja. 
 
G. Fredi Ferčec je prosil za pojasnilo, katere pravne osebe v občini plačujejo nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča ter kje v proračunu je prikazana požarna taksa. Predlagal je 
rekonstrukcijo cestišča v Hofmanovi ulici ter ureditev dveh tenis igrišč v sklopu športnega 
parka pri OŠ Rogatec. Izrazil je razočaranje, ker v letu 2019 ni predvidenih nobenih 
aktivnosti glede planirane izgradnje vrtca. Poudaril je, da nov vrtec vsekakor potrebujemo,  
ter predlagal, da se pretehtajo možnosti za izgradnjo »manj bogatega« vrtca, saj bi naj bil, 
kot je obveščen, v letošnjem letu objavljen razpis za tovrstne investicije. Opozoril je na 
dejstvo, da občina nima sprejetega ustreznega akta o turističnih taksah, sploh glede na to, 
da se v občini gradijo prenočišča ter da imamo parkirišča za avtodome. Predlagal je dvig 
enkratne pomoči otrokom ob rojstvu za vsaj 50 evrov, v okviru kulturne dediščine pa je 
predlagal obnovitev reliefa kamnitega zmaja na stavbi Blažunovih v trgu. G. Ferčec je 
predlagal tudi popravilo strehe kulturnega doma, s katere je padlo nekaj strešnikov, glede na 
potrebe mladih družin po gradnji pa je predlagal tudi pričetek aktivnosti za spremembo 
občinskega prostorskega načrta.         
 
G. Viljem Prevolšek je predlagal, da se znesek amortizacije za VIZ OŠ Rogatec, ki je, glede 
na prejšnja leta, v skoraj 50 % upadu, in sicer s 35.000 evrov na 15.000 evrov, vrne na 
prejšnjo raven. Dejal je, da podpira idejo o obnovi oz. rekonstrukciji Gornjega gradu Rogatec, 
ampak v izvirni obliki. Glede predvidene izgradnje opazovalnice je predlagal, da se obnovi 
stražni stolp starega gradu, ter da se do njega omogoči dostop z dvigalom, kar bi 
predstavljalo atrakcijo ter dodatno turistično ponudbo v sklopu trženja trškega jedra. G. 
Prevolšek je, kot že pred osmimi leti, vprašal tudi glede možnosti napeljave pitne vode do 
planinskega doma na Donački gori ter apeliral, da se to izvede.   
 
G. Andrej Turk je dejal, da se strinja s podanimi predlogi ge. Vodušek glede cestne 
infrastrukture, kot tudi s tem, da so sredstva namenjena za gasilski dom v Rogatcu. 
Predlagal je ureditev parkirišča pri POŠ Donačka Gora, predvsem zaradi povečanja varnosti 
otrok, zaradi povečanja možnosti novih gradenj pa je tudi on predlagal pričetek aktivnosti za 
spremembo občinskega prostorskega načrta. G. Turk je opozoril na dejstvo, da je 
nogometno igrišče v Donački Gori locirano na nezazidljivem območju, predlagal pa je tudi  
ponovno obuditev tradicije pustne povorke v občini, organizacijo katere bi prevzel Zavod za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec. 
 
G. Mikolič je v nadaljevanju odgovoril na vprašanja oz. pokomentiral pobude, izražene v 
razpravi. Glede stroška za zunanjega pooblaščenca varstva osebnih podatkov, je, kolikor ve,   
zakonsko opredeljeno, da ga občina mora imeti, v kolikor temu ni tako, ali pa je možna tudi 
druga oblika in jo je možno izvesti, pa je postavljeno vprašanje umestno. Delež, ki ga 
prispeva občina za sofinanciranje javnih del, res ni majhen, vendar so v programu zajeta 
dela za občino (komunalna dela), predvsem pa dela, ki jih izvaja Zavod za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec, ki ima predvsem v času turistične sezone velike kadrovske težave glede 
vodenja turistov, urejanja vseh zunanjih površin, upravljanja objektov itd.. G. Mikolič je 
poudaril, da je navedena dela ceneje izvajati preko javnih del kot pa preko podjemnih 
pogodb. Glede vzdrževanja občinskih cest je pojasnil, da smo se dogovorili, da bo dela s 
področja komunalno cestne infrastrukture, ki jih je doslej opravljal g. Anton Roškar, opravljal 
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, oz. konkretno g. Slavko Pavlovič.  
G. Mikolič je povedal tudi, kar je imel sicer namen povedati že ob pričetku seje, da je za 
podžupanjo Občine Rogatec imenoval go. Mojco Šmit.  
V nadaljevanju je g. Mikolič pojasnil, da so nekatere pobude in predlogi, ki so jih v zvezi z 
občinskimi cestami izrazili posamezni člani občinskega sveta, že zajeti v proračunu oz. v 
planu izvajanja del v letošnjem letu, določene zadeve, predvsem kar se tiče državnih cest, pa 
bomo urejali v dogovoru z Direkcijo RS za infrastrukturo. Vsekakor pa se je strinjal, da je to 
področje dokaj kompleksno in zahteva strokoven pristop, vendar je izrazil prepričanje, da 
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lahko z zastavljenim načinom dela, s sodelovanjem vseh treh krajevnih skupnosti in s 
primerno opremo marsikaj tudi sami postorimo. Glede na razpravo o potrebi izgradnje 
novega vrtca, je g. Mikolič ponovno poudaril, da si gotovo vsi skupaj želimo, da se vrtec 
zgradi, za kar si bo v prvi vrsti prizadeval sam osebno, verjame pa, da tudi vsi ostali. Če bo 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport razpis objavilo že v letošnjem letu, v kar sicer dvomi, 
še toliko bolje, ima pa, kot je že povedal, termin sestanka na to temo z ministrom že 
dogovorjen. Glede trškega jedra je ga. Nataša Lavrič pojasnila, da ima občina izdelano 
idejno zasnovo ureditve trškega jedra, ki upošteva tudi dane pripombe s strani občanov, kar 
pomeni, da ostaja promet skozi trg dvosmeren do izvedbe obvoznice. Takrat naj bi se težki 
tovorni promet, ki vpliva na življenje prebivalcev trga, umaknil iz trga.  
Ga. Brigita Vodušek je predlagala, da občina idejne projektne zasnove, ki jih ima, objavi 
preko linka na spletni strani občine, da bodo tudi občani z njimi seznanjeni.  
G. Mikolič je pojasnil, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačujejo vse fizične 
kot tudi pravne osebe, med ostalim tudi Vertropack Straža. V zvezi z vprašanjem glede  
izgradnje tenis igrišč v športnem kompleksu pri OŠ Rogatec, je dejal, da obstaja možnost, da 
se bomo v prihodnje prijavili na ustrezen razpis, glede na to, da imamo gradbeno dovoljenje 
že pridobljeno. Kar se pravnega akta glede turistične takse tiče, je pojasnil, da smo prvo 
obravnavo odloka opravili že prejšnjem mandatu, v skladu s spremenjeno oz. dopolnjeno 
zakonodajo pa bomo vsekakor pripravili ustrezen odlok za obravnavo na občinskem svetu. 
Glede predlaganega povišanja nagrade za novorojence, je g. Mikolič dejal, da bo mnenje oz. 
predlog v nadaljevanju podala podžupanja, ga. Mojca Šmit. G. Mikolič je pojasnil, da je 
streha kulturnega doma, kar se tiče odpadlih strešnikov, sanirana, glede same obnove strehe 
kulturnega doma pa se bomo povezali z upravljavcem stanovanj.  
G. Vili Bukšek je pojasnil, da je v skladu z ureditvenim načrtom v sklopu kompleksa muzeja 
na prostem med ostalim predvidena tudi postavitev razgledišča oz. opazovalnice (lovske 
preže), v nadaljevanju pa je podrobneje pojasnil tudi glede potreb zavoda po zaposlitvi 
delavcev preko javnih del kot tudi glede same organiziranosti posameznih dejavnosti ter 
pokritosti posameznih delovnih mest v zavodu.    
G. Mikolič je pojasnil, da smo občine s sprejemom nove zakonodaje leta 2007 pristopile k 
pripravi novega občinskega prostorskega načrta in tako je Občina Rogatec zaradi 
kompleksnosti in dolgotrajnosti postopka nov občinski prostorski načrt sprejela šele leta 
2014, nekatere občine pa ga niso sprejele še do danes. Dejal je, da je pobude za 
spremembo občinskega prostorskega načrta možno podajati ves čas, tako da se lahko 
občani s predlogi v zvezi s tem oglasijo na občinski upravi pri ge. Nataši Lavrič.  
 
G. Slavko Pavlovič je, glede na kompleksnost ter zahtevnost dela, strokovne službe občinske 
uprave pohvalil za pripravo proračuna, prav tako se je za konstruktivno sodelovanje in 
uskladitev pri pripravi proračuna zahvalil kolegom svetnikom, predstavnikom stranke SDS. 
Dejal je, da so predlogi k proračunu, katerega večji del je namenjen za pokrivanje zakonsko 
obveznih nalog, dobrodošli, vendar je potrebno hkrati predlagati, s katere postavke sredstva 
vzeti. Poudaril je, da so prioritete v predlogu proračuna določene, s katerimi se tudi sam 
strinja. V zvezi s predlogom ge. Vodušek, da se v krožišče namestijo skulpture domačih 
umetnikov, je g. Pavlovič predlagal, da se na omenjeno lokacijo postavi skulpturo 
kamnoseka, ki jo je lani v sklopu festivala Forma viva izdelal g. Franci Černelč.   
 
Ga. Mojca Šmit je dejala, da se z marsičem, povedanim v razpravi, strinja, ter da je večina  
podanih predlogov umestnih. Menila je, da si je glede razvoja turizma v občini potrebno 
postaviti prioritete, v zvezi s podanim predlogom o povišanju zneska ob rojstvu 
novorojenčkov pa je v razmislek predlagala uvedbo finančne vzpodbude za prvošolčke, ki 
ostanejo v naši občini. Omenila je, da je v predlogu proračuna za mlade namenjeno 2.000 
evrov, in sicer za dogodek Dan mladih. Ga. Šmit se je strinjala z idejo o postavitvi skulpture v 
krožišču, vendar je menila, da je prav, da se na to mesto postavi umetniško delo katerega od 
naših domačih umetnikov, ki so zelo sposobni, zato je predlagala, da v tej smeri skupaj 
apeliramo nanje. Pozdravila je tudi predlog o ureditvi avtobusnih postajališč.   
 



 7 

G. Viktor Božak je menil, da je predlog proračuna, ki izraža tako potrebe občanov kot tudi 
političnih strank in Liste Hrast, močno investicijsko naravnan, nekateri projekti so tudi 
večletni. Ideja o stražnem stolpu se mu zdi dobra, vendar je potrebno pred propadanjem 
zaščititi tudi ostanke razvalin Gornjega gradu Rogatec. V nadaljevanju je ob navedbi 
predvidenih nalog za izvedbo izrazil svoje mnenje o posameznem projektu. Glede turističnih 
kot tudi ostalih programov je menil, da je potrebno evropski denar, v kolikor je na razpolago, 
vsekakor izkoristiti, predlagal pa je tudi ustrezno zapolnitev športnega parka s primernimi 
vsebinami, ki bi ustrezale občanom. Glede na to, da v občini že imamo tenis igrišča v 
zasebni lasti, kjer je tudi sedež lokalnega tenis kluba, katerega dolgoletni član je tudi sam, je 
menil, da gradnja tenis igrišč v sklopu športnega parka ni smiselna, ampak bi se mogoče 
zainteresirane za ta šport preusmerilo na obstoječa igrišča, ki niso polno zasedena. Menil je, 
da je to dobra ideja. G. Božak je zaključil, da, s ciljem po dobrem in uspešnem sodelovanju, 
računa na povezovanje tako z Razvojno agencijo Sotla, LAS Obsotelje in Kozjansko, s 
Savinjsko statistično regijo kot tudi s sosednjimi občinami, tudi hrvaškimi.   
 
G. Fredi Ferčec je podal svoje mnenje v zvezi z nekaterimi podanimi obrazložitvami kot tudi v 
zvezi z določenimi deli razprave nekaterih članov občinskega sveta, in sicer glede 
predvidene izgradnje opazovalnice oz. stražnega stolpa, o čemer doslej sam ni bil 
seznanjen, gradnje tenis igrišč kot tudi obiska naših občanov na obstoječih tenis igriščih v 
zasebni lasti, izkoriščenosti določenih delov športnega parka ter bodočih oz. predvidenih 
vsebin športnega parka pri OŠ Rogatec. Podal je tudi pobudo za ureditev javnih sanitarij v 
trgu v prehodu med kavarno in frizerskim salonom, predlagal pa je tudi, tako kot že lani, da bi 
bilo praznovanje občinskega praznika nekoliko drugačno od vseh dosedanjih, za kar pa bi 
morali nameniti nekaj več finančnih sredstev.   
 
V zvezi s predlogi za ureditev krožišča, je g. Viljem Prevolšek poudaril, da, zraven 
kamnoseštva, ki je značilno za naše območje, nikakor ne smemo zanemariti tudi tradicije 
glažutarstva ter steklarstva na tem območju, kar je predhodno omenil že g. Pavlovič, zato je 
predlagal, da se v krožišču namestita skulpturi obeh, tako kamnoseka kot tudi steklarja. Tudi 
on se je strinjal s predlogom, da skulpturi izdela kateri od domačih umetnikov. G. Prevolška  
so ponovno zanimale možnosti asfaltiranja odseka ceste do ribnika, ki je še v makadamski 
izvedbi, v zvezi s čimer je g. Mikolič dejal, da to, predvsem ker se cesta nahaja v ravninskem 
delu, v letošnjem letu sicer ni v planu, bo pa v prihodnje cesto vsekakor potrebno asfaltirati.   
 
G. Viktor Božak je v nadaljevanju navedel nekaj podatkov ter pojasnil v zvezi z delovanjem  
Tenis kluba Rogatec, ki šteje okoli 70 članov, in ki z dobro usposobljenim kadrom izvaja zelo 
kvalitetne programe. G. Božak je izrazil svoje videnje uspešnega povezovanja oz. 
sodelovanja občine z zasebno iniciativo v tem konkretnem primeru.    
 
V zvezi z vprašanjem ge. Brigite Vodušek, kako je s predvolilno obljubo, ko so nekateri 
obljubljali nova delovna mesta v občini, je g. Mikolič menil, da je vsako novo delovno mesto 
dobrodošlo in da bi bilo prav, da se v tej smeri za dobrobit občanov potrudimo vsi, predvsem 
funkcionarji.  
G. Viktor Božak je zagotovil, da se bo, glede na to, da je v času volilne kampanje javno 
obljubil zagotovitev stotih novih delovnih mest, kljub temu, da ni postal župan ter da nima niti 
katere od drugih funkcij, potrudil in poskusil v tej smeri narediti čim več, kar se bo dalo.    
 
Ga. Lavra Gregorčič je povedala, kje v proračunu so navedena sredstva za požarno takso, 
hkrati pa je pojasnila, da so sredstva, prejeta iz naslova požarne takse v višini 6.000 evrov 
namenski prihodek, ki se na odhodkovni strani, v okviru sredstev v višini 12.050 evrov, 
nameni za nakup gasilske opreme, 47.250 evrov pa namenimo za odplačilo anuitet kredita 
za nakup gasilskega vozila.  
 
Ga. Mojca Šmit je predlagala ureditev skate parka v sklopu športnega parka. Menila je tudi, 
da bi morali biti lokaciji trim steze ter zunanje vadbe bolje označeni ter osvetljeni, hkrati pa je 
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poudarila, da je oboje zelo aktualna zadeva, vendar pa marsikateri občan ne ve, da to sploh 
obstaja.    
 
G. Mikolič je ob zaključku splošne razprave dejal, da se daje predlog Odloka o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2019 v petnajst dnevno javno razpravo, t. j. do 21.2.2019, ko imajo 
možnost podaje pripomb tudi občani.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da je Občinski svet Občine Rogatec opravil 
splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019 in da daje 
predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019 v javno razpravo do 21.2.2019. Z 
12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Rogatec je opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o 
proračunu Občine Rogatec za leto 2019 in daje predlog Odloka o proračunu Občine 
Rogatec za leto 2019 v javno razpravo do 21.2.2019. 
 

 

5. PREDLOGI SKLEPOV O IMENOVANJU ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE ROGATEC IN NADZORNEGA ODBORA OBČINE ROGATEC  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ki je povedal, da so člani komisije na svoji 1. redni seji, dne 
21.1.2019, na podlagi v roku prejetih predlogov političnih strank, Liste Hrast ter svetov 
krajevnih skupnosti pripravili predlog list kandidatov za imenovanje predsednika in članov 
posameznih delovnih teles občinskega sveta in liste kandidatov za člane nadzornega odbora 
občine. Pri pripravi predlogov so člani komisije upoštevali predpisano sestavo delovnih teles, 
sorazmerno zastopanost posameznih predlagateljev, morebitne strokovne kompetence ter 
poznavanje problematike potencialnih kandidatov, upoštevali pa so tudi nasprotje interesov. 
G. Božak je pojasnil, da so prvi zapisani na listah predlagani za predsednika posameznega 
delovnega telesa, razen pri nadzornem odboru občine, ki predsednika izmed svojih članov 
imenuje sam, ter dodal, da so, članom občinskega sveta na vpogled, predlogi za sestavo 
posameznih delovnih teles in nadzornega odbora občine, ki so jih posredovali posamezni 
predlagatelji, priloženi h gradivu za sejo. G. Božak je zaključil, da člani Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja predlagajo Občinskemu svetu Občine Rogatec navedeni 
predlog v obravnavo in sprejem.   
 

G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Fredi Ferčec, ki je predsednika Komisije 
za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, g. Viktorja Božaka, pohvalil za dobro 
opravljeno delo, saj so bili predlogi, kljub zahtevnosti takšnega dela, korektno sestavljeni oz. 
pripravljeni, tako da je bil na seji komisije, po manjši korekciji, predlog za obravnavo na 
občinskem svetu hitro dogovorjen.      
 
G. Mikolič je predlagal, da se o predlogu članov delovnih teles občinskega sveta in 
Nadzornega odbora Občine Rogatec glasuje v paketu oz. hkrati, čemur člani sveta niso 
nasprotovali.  
G. Mikolič je dal predlog sklepa o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil 
soglasno sprejet naslednji   
 

SKLEP 
 

I. V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se za mandatno 
obdobje 2018 – 2022 imenujejo: 
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1. Mojca Šmit Tlake 59, Rogatec predsednica 
2. Irena Kitak Celjska cesta 42, Rogatec članica 
3. Brigita Vodušek Žahenberc 40a, Rogatec članica 
4. Reja Zupanec Strma ulica 7 članica 
5. Velimir Novak Slomškova ulica 28 član 
 
II. V Odbor za gospodarstvo in turizem se za mandatno obdobje 2018 – 2022 
imenujejo: 
 
1. Izidor Kitak Donačka Gora  13, Rogatec predsednik 
2. Mojca Šmit Tlake 59, Rogatec članica 
3. Brigita Vodušek Žahenberc 40a, Rogatec članica 
4. Martin Korez Tlake 58a, Rogatec član 
5. 
 

Boris Novak Log 9c, Rogatec član 

 
III. V Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja se za 
mandatno obdobje 2018 – 2022 imenujejo: 
        
1. Slavko Pavlovič Log 63, Rogatec predsednik 
2. Andrej Turk Tlake 5b, Rogatec član 
3. Fredi Ferčec Hofmanova ulica 5, Rogatec član 
4. Peter Šturbej Ceste 71, Rogatec član 
5. Adi Lebič Ptujska cesta 1, Rogatec član 
 
IV. V Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se za 
mandatno obdobje 2018 – 2022 imenujejo: 
 
1. Suzana Zalezina Steklarska ulica 19, Rogatec predsednica 
2. Marija Završki Fric Tlake 22, Rogatec članica 
3. Izidor Kitak Donačka Gora 13, Rogatec član 
4. Antolič Robert Steklarska ulica 23, Rogatec član 
5. Bojan Pavlovič Log 54, Rogatec član 
 
V. V Odbor za kmetijstvo se za mandatno obdobje 2018 – 2022 imenujejo: 
 
1. Andrej Turk Tlake 5b, Rogatec predsednik 
2. Slavko Pavlovič Log 63, Rogatec član 
3. Suzana Zalezina  Steklarska ulica 19, Rogatec članica 
4. Jože Podhraški Sv. Jurij 8, Rogatec član 
5. Vinko Bele Žahenberc 42 , Rogatec član 
 
VI. V Statutarno – pravno komisijo se za mandatno obdobje 2018 – 2022 imenujejo: 
 
1. Viljem Prevolšek Trg 9, Rogatec predsednik 
2. Marija Završki Fric Tlake 22, Rogatec članica 
3. Vili Bukšek Žahenberška cesta 1, Rogatec član 
4. Valentina Drofenik Ceste 87, Rogatec članica 
5. Barbara Kitak Tlake 5a, Rogatec članica 
 
VII. V Odbor za šport se za mandatno obdobje 2018 – 2022 imenujejo: 
 
1. Fredi Ferčec Hofmanova ulica 5, Rogatec predsednik 
2. Irena Kitak Celjska cesta 42, Rogatec članica 
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3. Viktor Božak Lerchingerjeva ulica 6, Rogatec član 
4. Željko Sekirnik Pot celjskih grofov 6, Rogatec član 
5. Ivan Firer Ptujska cesta 36, Rogatec član 
 
VIII. V Nadzorni odbor Občine Rogatec se za mandatno obdobje 2018 – 2022 
imenujejo: 
 
1. Anton Šturbej Ceste 73, Rogatec član 
2. Klara Boršič Sv. Jurij 4a, Rogatec članica 
3. Bruno Krklec Lerchingerjeva ulica 2, Rogatec član 
4. Aleksandra Jutriša Steklarska ulica 18, Rogatec članica 
5. Agica Kunstek Žahenberc 61, Rogatec članica 
 

 
 

6. PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI OBČASNEGA DELOVNEGA TELESA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC – ODBORA ZA MLADE ZA MANDATNO 
OBDOBJE 2018-2022 

 
G. Mikolič je pojasnil, da sta stranki SD in SDS podali pobudo za ustanovitev Odbora za 
mlade, na osnovi katere je občinska uprava pripravila predlog za ustanovitev navedenega 
odbora kot občasnega delovnega telesa za mandatno obdobje 2018-2022, v sklopu predloga 
pa so predlagane tudi naloge oz. pristojnosti ter sestava predmetnega delovnega telesa. G. 
Mikolič je dejal, da bo, v kolikor bo predlog sklepa sprejet, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja pozvala posamezne predlagatelje k podaji predlogov za imenovanje 
članov predmetnega odbora, nato pa pripravila predlog članstva v Odboru za mlade za 
obravnavo na občinskem svetu.  
 

G. Mikolič je odprl razpravo.  
 

Ga. Brigita Vodušek je pojasnila, da je stranka SD podala pobudo za ustanovitev Odbora za 
mlade z namenom, da bi se mlade pritegnilo k čim bolj aktivnemu političnemu delovanju v  
občini, na ta način pa bi imeli možnost izraziti svoje potrebe, mnenja, želje in težave, kar bi 
pripomoglo k cilju, da mladi ostanejo v občini Rogatec. Poudarila je tudi pomen 
medgeneracijskega sodelovanja, kot npr. v obliki pomoči na domu, mlajša in starejša 
generacija pa bi se morala povezati predvsem z namenom sooblikovanja občinske politike in 
soodločanja o okolju, v katerem živimo.    
 
G. Viktor Božak je dejal, da so pobuda o ustanovitvi Odbora za mlade kot tudi razlogi za to 
navedeni v zapisniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, hkrati pa 
dodal, da je imela stranka SDS na zadnjih dveh državnozborskih volitvah namen, v kolikor bi 
seveda imela možnost voditi državo, ustanoviti Ministrstvo za mlade, kar je zajeto v obširni 
študiji, ki vključuje vse, kar naj bi mladi počeli. V kolikor bi mladi v naši občini uresničili ter 
prenesli v našo lokalno politiko vsaj en odstotek navedenega v omenjeni študiji, bi po 
njegovem mnenju dosegli svoj namen. Glede samega delovanja Odbora za mlade pa je g. 
Božak menil, da bo potrebo po morebitnih spremembah glede definiranosti odbora pokazal 
čas.  
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa o ustanovitvi Odbora za mlade za mandatno obdobje 2018-
2022 na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
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S K L E P 
  
1. Občinski svet Občine Rogatec kot svoje občasno delovno telo ustanovi Odbor za 

mlade za mandatno obdobje 2018-2022.  
2. Odbor obravnava in daje občinskemu svetu mnenja in predloge, ki so v pristojnosti 

občinskega sveta, zlasti pa skrbi za povezovanje mladih v občini in sooblikuje 
občinsko politiko mladih, vzpostavlja pogoje za načrtovanje in izvedbo aktivne 
politike zaposlovanja mladih v občini, štipendiranja, programov socialne varnosti 
mladih, sodeluje pri pripravi dodatnih obšolskih izobraževanj in usposabljanj, pri 
zagotavljanju prostorskih pogojev za delo mladih ter pri oblikovanju predloga 
proračuna občine pri sredstvih, namenjenih za mlade.  

3. Odbor za mlade ima 5 članov, ki jih imenuje občinski svet na predlog komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovico 
izmed drugih občanov.  

4. Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov.  
 
 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SKUPŠČINE JAVNEGA PODJETJA 
OKP ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, ki je povedal, da člani Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine Rogatec predlagajo, da v 
skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o., kot predstavnico ustanoviteljice 
Občine Rogatec, imenuje Lavro Gregorčič, stan. Žibernik 35, 3250 Rogaška Slatina, za 
mandatno obdobje 2019-2023. G. Božak je predlog članov komisije utemeljil z dejstvom, da 
je ga. Lavra Gregorčič, kot dosedanja predstavnica Občine Rogatec v skupščini navedenega 
javnega podjetja, svoje delo odlično opravljala.     
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se v skupščino javnega podjetja OKP 
Rogaška Slatina, d.o.o., kot predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Lavro 
Gregorčič, stan. Žibernik 35, 3250 Rogaška Slatina, za mandatno obdobje 2019-2023. (V 
času glasovanja v dvorani ni bila prisotna ga. Suzana Zalezina.) Z 11 glasovi ZA je bil  
sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, 
d.o.o., kot predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Lavro Gregorčič, 
Žibernik 35, 3250 Rogaška Slatina, za mandatno obdobje 2019-2023.  
 
 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SVETA ZAVODA KNJIŽNICE 
ROGAŠKA SLATINA  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ki je povedal, da člani Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja predlagajo Občinskemu svetu Občine Rogatec, da v Svet zavoda 
Knjižnice Rogaška Slatina, kot predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, za mandatno 
obdobje petih let, imenuje Marijo Završki Fric, stan. Tlake 22, Rogatec, hkrati pa  
Občinskemu svetu Občine Rogatec predlagajo, da poda soglasje k predlogu direktorice 
Knjižnice Rogaška Slatina za imenovanje Zlatke Polajžer, stan. Pot k ribniku 13, Rogatec, 
kot predstavnice bralcev iz Občine Rogatec.  
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G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Fredi Ferčec, ki je predlagal, da se 
prouči možnost, da bi bila Knjižnica v Rogatcu ponovno odprta ob petkih. Knjižnica je bila 
namreč do spremembe delovnega časa odprta ob petkih, na kar so se občani navadili.  
 
G. Mikolič je dejal, da bomo predlog posredovali za to pristojnim, nato pa dodatno pojasnil, 
da je predlog, da se kot predstavnica bralcev iz Občine Rogatec imenuje Zlatka Polajžer, 
podala direktorica Knjižnice Rogaška Slatina.   
 

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v Svet zavoda Knjižnice Rogaška Slatina, kot 
predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Marijo Završki Fric, stan. Tlake 22, 
Rogatec, za mandatno obdobje petih let, ter da Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje 
k predlogu direktorice za imenovanje Zlatke Polajžer kot predstavnice bralcev iz Občine 
Rogatec. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
 
I. Občinski svet Občine Rogatec imenuje v Svet zavoda Knjižnice Rogaška Slatina, 

kot predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, Marijo Završki Fric, stan. Tlake 22, 
Rogatec, za mandatno obdobje petih let.  

 
II. Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k predlogu direktorice za imenovanje 

Zlatke Polajžer kot predstavnice bralcev iz Občine Rogatec. 
 
 

9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V 
SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CSD CELJE  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pojasnil, da je, zaradi reorganizacije centrov za 
socialno delo, dne 1.10.2018 začel delovati Center za socialno delo Celje v novi pravni obliki. 
Občina Rogatec je bila pozvana, da, v skladu s sklepom o ustanovitvi Centra za socialno 
delo Celje, imenuje predstavnika v nov kolegijski posvetovalni organ Svet lokalnih skupnosti 
CSD Celje. G. Božak je dejal, da člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlagajo Občinskemu svetu Občine Rogatec, da se kot predstavnico Občine 
Rogatec v Svet lokalnih skupnosti CSD Celje imenuje Danico Božak, stan. Lerchingerjeva 
ulica 6, 3252 Rogatec, ki ima za to primerno izobrazbo in delno pozna tudi delovanje 
predmetne inštitucije. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se kot predstavnico Občine Rogatec v Svet 
lokalnih skupnosti CSD Celje imenuje Danico Božak, stan. Lerchingerjeva ulica 6, 3252 
Rogatec. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec kot predstavnico Občine Rogatec v Svet lokalnih 
skupnosti CSD Celje imenuje Danico Božak, Lerchingerjeva ulica 6, 3252 Rogatec.  
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10. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA 
ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI ROGATEC ZA LETO 
2018  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Nataši Lavrič, ki je člane občinskega sveta najprej obširno 
seznanila s pravnimi podlagami, namenom ter cilji lokalnega energetskega koncepta, nato pa   
pojasnila, da je izvajalec lokalnega energetskega koncepta, na podlagi 20. in 21. člena 
Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, dolžan 
najmanj enkrat letno pripraviti pisno poročilo o njegovem izvajanju, ga predložiti v obravnavo 
občinskemu svetu ter ga nato posredovati Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za 
energijo. Ga. Lavrič je dejala, da je iz priloženega poročila razvidno, da so bile v letu 2018 iz 
Akcijskega načrta LEK za leto 2018 opravljene naslednje aktivnosti, in sicer, da je družba 
LEA Spodnje Podravlje d.o.o., s katero ima občina sklenjeno pogodbo, vodila energetsko 
knjigovodstvo za objekte v občinski lasti v skladu z zakonodajo, občinska uprava je v letu 
2018 spremljala objavljene javne razpise in pozive, na katerih bi lahko Občina Rogatec ali 
občani občine pridobili nepovratna ali kreditna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije, 
prav tako pa je občinska uprava preko oglasne deske in internetne strani o odprtih razpisih, 
in sicer o nepovratnih finančnih spodbudah in kreditih za rabo obnovljivih virov energije in 
večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb, obveščala širšo javnost. Ga. Lavrič je 
dejala, da so naloge za leto 2019 v izvajanju ter usklajene s predlogom proračuna za leto 
2019.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil z Letnim 
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 
in njihovih učinkov v Občini Rogatec za leto 2018. 
 
 

11. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI FLEKSIBILNEGA NORMATIVA V VIZ OŠ 
ROGATEC, ENOTA VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je povedala, da je VIZ OŠ Rogatec, Enota 
vrtec z dopisom obvestila občinsko upravo Rogatec o potrebi po potrditvi fleksibilnega 
normativa, in sicer za največ 2 otroka, zaradi medletnega vpisa otrok v vrtec. Ga. Tepeš je 
pojasnila, da je bila za šolsko leto 2018/2019 na podlagi predvidenega vpisa otrok s sklepom 
Občinskega sveta Občine Rogatec potrjena sistemizacija delovnih mest VIZ OŠ Rogatec, 
Enota vrtec za osem oddelkov vrtca, in tako je bilo na podlagi dejanskega vpisa 123 otrok  z 
mesecem septembrom tudi dejansko formiranih osem oddelkov vrtca, 9 prostih mest pa je 
ostalo za medletni vpis. Do konca leta 2018 pa so se oddelki zapolnili, tako da so ostala le še 
štiri prosta mesta. Ga. Tepeš je poudarila, da bi želeli zaradi dejansko izkazane potrebe 
staršev o vpisu desetih otrok prvega starostnega obdobja od marca do maja 2019 staršem 
stopiti nasproti in jim vpis v okviru zakonskih možnosti tudi omogočiti, zato predlagamo 
občinskemu svetu sprejem sklepa o potrditvi fleksibilnega normativa za največ dva otroka v 
posameznem oddelku vrtca.  
Ob koncu je ga. Tepeš izpostavila ter podrobno pojasnila tudi problematiko, ki se je v 
vmesnem času od priprave predloga proračuna pojavila kot posledica predvidenega 
povišanja plač zaposlenih v vrtcu, saj, pri obstoječi sistemizaciji delovnih mest in številu 
dejansko vpisanih otrok v vrtec, oz. predvidenem številu vpisanih otrok v vrtec v prihodnje, 
razpoložljiva finančna sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh stroškov. Dejala je, da 
se bo potrebno v času trajanja javne razprave Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 
2019 o tem temeljito pogovoriti ter poiskati ustrezne rešitve.  
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Tudi g. Mikolič se je povsem strinjal z mnenjem ge. Tepeš glede teme, ki se je je ob koncu 
dotaknila, ter tudi sam poudaril, da bo potrebno glede navedene problematike do naslednje 
seje občinskega sveta sprejeti ustrezne odločitve. Poudaril je, da je bilo, glede na število 
otrok v vrtcu iz naše občine, že zadnji dve leti vprašljivo, ali je formiranje osmih oddelkov 
upravičljivo, sedanja situacija pa sploh kaže, da bo v novem šolskem letu verjetno potrebno 
število oddelkov v vrtcu zmanjšati.  
 
 
G. Mikolič je odprl razpravo. 
 
G. Viljem Prevolšek je dejal, da se je število otrok, vpisanih v vrtec, ustalilo, in sicer na nekje 
okrog 130, hkrati pa pojasnil, da se povečanje fleksibilnega normativa predlaga zaradi 
trenutne polne zasedenosti vrtca, saj želijo varstvo zagotoviti tudi novo prijavljenim otrokom.  
V nadaljevanju je izpostavil problematiko zmanjšanja števila otrok v šoli, ki je postala 
enooddelčna, medtem ko po njegovem mnenju vrtec zaenkrat kaže stabilno stanje in se ga 
da vzdrževati. Ob koncu je g. Prevolšek poudaril, da je tolikšno povišanje cene vrtca 
posledica dviga plačilnih razredov oz. povišanja plač zaposlenim v javnem sektorju, pri 
reševanju česar pa je potrebno, v izogib finančnemu primanjkljaju, zavzeti ustrezno strategijo 
pri planiranju finančnih sredstev.   
 
G. Andrej Turk je dejal, da podpira trud občine, da se vsem otrokom zagotovi možnost 
vključitve v vrtec, hkrati pa ga je zanimalo, kdo določa odpiralni čas vrtcev oz. zakaj razlika, 
saj je vrtec v Rogatcu odprt do 16. ure, enota vrtca v Donački Gori pa do 15.30 ure.  
 
V zvezi s predhodno postavljenim vprašanjem je g. Mikolič menil, da bi morala biti vsaka 
tovrstna institucija fleksibilna, da bi znala prisluhniti ter se prilagajati potrebam uporabnikov, 
ki opravljene storitve v končni fazi tudi plačujejo.  
G. Viljem Prevolšek je dejal, da se mu podaljševanje delovnega časa v času, ko otrok v vrtcu 
ni, zdi nesmiselno, nato pa poudaril, da v zavodu poskušajo, kolikor se le da, vsekakor 
pomagati vsem staršem, ki izrazijo potrebo po tem, da otrok pride prej oz. ostane dlje v 
varstvu, nato pa v nadaljevanju obširneje razložil, na kakšen način jim to uspeva.  
 
G. Fredi Ferčec je menil, da bo glede povišanja cene vrtca v prihodnje še dosti »vroče krvi«, 
zato je apeliral, da se izračunu višine povišane cene nameni posebno pozornost.   
 
V zvezi z vprašanjem ge. Brigite Vodušek, ali je možno spremeniti delovni čas matične šole 
tako, da bi se šola zjutraj odprla prej, saj otroci, ki niso v jutranjem varstvu, ne morejo v šolo 
pred 7.30 uro, kar je še posebej problem v zimskem času, je g. Viljem Prevolšek pojasnil, da 
so bili v zavodu pri uvedbi delovnega časa matične šole ob uveljavitvi 9-letke, kljub trendom, 
da bi s poukom pričeli kasneje, vezani na delovni čas staršev z delavnikom od šestih do 
dveh. Poudaril je, da je potrebno upoštevati bioritem otrok in stremeti za tem, da bi otroci 
zjutraj dlje spali, kar v zavodu tudi strokovno podpirajo. Kvečjemu bi naj otroci v šolo prihajali 
pozneje, kar pa, glede na že omenjeni delovnik staršev, ni možno. Poudaril je, da premikanje 
delovnega časa na bolj zgodaj, kar pa očitno počnejo šole v okoliških občinah, ni utemeljeno 
in ni dobro za otroke, v primeru določene specifike pa se v zavodu poskušajo staršem 
prilagoditi.   
 
G. Mikolič je menil, da predhodno obravnavana tema vsekakor ni zaprta in je primerna za 
obravnavo na Svetu staršev VIZ OŠ Rogatec oz. na Odboru za negospodarstvo ter javne 
službe družbenih dejavnosti. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da lahko število otrok v oddelkih predšolske 
vzgoje v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, v šolskem letu 2018/2019 presega normativno število 
otrok za največ 2 otroka. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
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SKLEP 
 

1. 
Število otrok v oddelkih predšolske vzgoje v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, lahko v 
šolskem letu 2018/2019 presega normativno število otrok za največ 2 otroka. 
 

2. 
Ta sklep se uporablja od 1.3.2019. 
 
 

12. POBUDE IN VPRAŠANJA 
13. RAZNO  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo vlogo ge. Marije Plavčak za znižanje mesečne najemnine 
Kavarne in slaščičarne v trgu, na naslovu Trg 8, Rogatec, na višino 50,00 EUR, kot je bilo 
odobreno že v preteklih letih.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Fredi Ferčec, ki je dejal, da se s 
podanim predlogom strinja, predlagal je le, da se nekako poskrbi, da bo prostor sanitarij, ki 
se nahaja v prehodu na ploščad kulturnega doma, če že ne bo javen, vsaj odprt in primerno 
čist.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se za najem poslovnega prostora v poslovno - 
stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8, Rogatec, v skupni površini 72,18 m2, za leto 2019 
določi mesečna najemnina v višini 50,00 EUR. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji   

SKLEP 
 
Za najem poslovnega prostora v poslovno - stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8, 
Rogatec, v skupni površini 72,18 m2, se za leto 2019 določi mesečna najemnina v 
višini 50,00 EUR. 
 
G. Fredi Ferčec je podal pobudo stranke SD za spremembo in dopolnitev Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Rogatec, saj predlagajo, da se v prihodnje seje občinskega sveta 
avdio in video snemajo ter da se posnetki objavijo na internetni strani občine. Podano 
pobudo bodo na občinsko upravo naslovili tudi v pisni obliki.  
 
Ga. Mojca Šmit se je zahvalila za zaupanje za dodelitev funkcije županje Občine Rogatec, 
hkrati pa je vse prisotne povabila na prireditev ob slovenskem Kulturnem prazniku, ki bo v 
četrtek, 7. februarja 2019, v dvorani grajske pristave.   
 

Seja je bila končana ob 19.55 uri.  
 
Številka: 0070-0002/201-14  
Datum: 7.3.2019 
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